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Ascultarea de
Sfânta Biserică
Omul se simte fericit şi realizat
sufleteşte în măsura păstrării
legăturii cu Dumnezeu. Această
legătură se realizează prin rugăciune
mai scurtă sau mai lungă făcută cu
toată luarea aminte acasă sau la
biserică şi chiar în timpul lucrului
atunci când ne înălţăm gândul la
Dumnezeu. Cea mai scurtă
rugăciune şi foarte folositoare este
aceasta: „Doamne, Iisuse Hristoase,
mi l ost iv f ii mi e p ă c ă tosu lui
(păcătoasei)!”. Locul cel mai potrivit
pentru rugăciune este biserica
numită de Mântuitorul casa lui
Dumnezeu Tatăl.
Acum avem atâtea cărţi de
rugăciune, iar în zilele de Duminică şi
în marile sărbători creştine nu ne
împiedică nimeni să mergem la
sfânta biserică să ne rugăm. Acum
avem această posibilitate, posibilitate
pe care oamenii şi, mai ales, elevii şi
studenţii nu o aveau în timpul
regimului comunist. În acea
perioadă, tinerii, elevii de toate
vârstele, nu aveau posibilitatea să
primească în şcoli cunoştinţe de
religie. Omul lipsit de aceste
cunoştinţe este străin de poruncile lui
Dumnezeu, porunci care înseamnă
viaţă morală, curată, sănătoasă,
străină de păcatul care aduce şi
grăbeşte atât moartea sufletului cât şi

a trupului. Omul stăpânit de păcat se
înstrăinează de Dumnezeu şi îşi
trăieşte viaţa ca orice fiinţă
necuvântătoare.
După cum am spus mai sus, în
biserică ne rugăm mai bine, dar şi
învăţăm adevărurile despre credinţă,
adevărurile religiei. Aceasta datorită
faptului că în biserică ne simţim ca în
cer, după cum spune o rugăciune din
slujbele noastre bisericeşti.
De aceea, atât elevii cât şi
părinţii lor se cuvine să dea ascultare
preoţilor din parohii, părinţilor lor
duhovniceşti, şi să-şi îndrepte paşii
cu toată dragostea şi ascultarea spre
Biserica noastră strămoşească. Să ne
amintim că şcoala, învăţătura de
carte a început în „pridvorul
bisericii”, în casa lui Dumnezeu.
Acest îndemn al Sfântului Sinod este
un îndemn sfânt, aducător de
mântuire.
Împărtăşirea cunoştinţelor de
religie în Sfânta Biserică, în cadrul
slujbei vecerniei, pentru preot este o
îndatorire sfântă, face parte din
slujirea lui ca păstor duhovnicesc, aşa
cum scrie şi povăţuieşte din porunca
lui Dumnezeu Proorocul Iezechiel în
cap. 34 al cărţii sale.
Iubiţi copii sufleteşti, daţi
ascultare îndemnului părinţilor
ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi îndreptaţi-vă
paşii şi sufletele voastre către sfânta
biserică la slujba vecerniei (slujba de
seară), unde vă aşteaptă cu toată

dragostea părintească sfinţii părinţi
slujitori, părinţii duhovniceşti.
Aceştia v-au botezat, v-au împărtăşit
cu Sfântul Trup şi Sânge al
Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
vă ascultă mărturisirea păcatelor şi vă
dau iertarea lor, adică sănătatea
sufletească ce păstrează mintea
luminată pentru a putea învăţa mai
bine lecţiile şi a asculta cu toată
dragostea de părinţii care v-au născut
şi vă cresc, de dascălii şi învăţătorii
voştri, pentru care sunteţi datori să vă
rugaţi pentru sănătatea şi mântuirea
lor.
Cu binecuvântări părinteşti,
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